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Nisko,dnia:2021-01-25 

Sprawozdanie  

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku  za 2020 rok 

adres http://www.naszops.nisko.pl,  e- mail : ops.nisko@ops-nisko.pl 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku  (OPS) jest jednostką organizacyjną Gminy Nisko 

utworzoną na podstawie Uchwały Nr IX/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nisku z dnia 

27.03.1990 r . 

Jednostka realizuje zadania określone statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Nisku, natomiast 

funkcjonowania Ośrodka reguluje regulamin organizacyjny zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza 

Gminy i Miasta Nisko . 

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku obejmuje swoim działaniem różne obszary polityki 

społecznej, dodatkowo realizuje i koordynuje realizację programów uchwalonych i  przyjętych przez 

Radę Miejską w Nisku tj. 

1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020 

2) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022 

3) Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem 

kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020 (koordynacja realizacji strategii) 

 W Ośrodku siedzibę nadal ma Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

Dokonując analizy działalności OPS w Nisku za 2020 rok ,  zadań oraz poniesionych wydatków na 

poszczególne formy pomocy poniżej przedstawiono graficzne zestawienie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.RODZINA 

ŚWIADCZENIA ZA 

ŻYCIEM 

8 000 ZŁ 

 

ZASIŁKI RODZINNE  

I DODATKI DO ZASIŁKU 

RODZINNEGO.+ JED.ZAP.Z 

TYT.UR.DZIECKA 

2. 176 390 ZŁ  

 

 

SKŁADKI 

EMERYTALNO 

RENTOWE ZUS/KRUS 

648 761 

 

KARTA DUŻEJ 

RODZINY 

714 ZŁ 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

zasiłek pielęgnacyjny 1.521 442 ZŁ 

 świadczenie pielęgnacyjne 3. 779 906 ZŁ 

 specjalny zasiłek opiekuńczy 76 363 ZŁ 

 zasiłek dla opiekuna 82 543 

 

ŚWIADCZENIA 

WYCHOWAWCZE 

500+ 

20.720 513 ZŁ 

SKŁADKI 

ZDROWOTNE 

113 960,58 

ŚWIADCZENIA 

DOBRY START -300+ 

694 200 ZŁ 

 

ŚWIADCZENIA 

RODZICIELSKIE 

514 174 ZŁ 

ŚWIADCZENIA                    

Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO 

655 656 ZŁ 

 

http://www.naszops.nisko.pl/
mailto:ops.nisko@ops-nisko.pl
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Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego ,oraz związanych z tym prawem dodatków  uzależnione jest 

m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. 

 

Kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku w 2020 roku 

wynosiły: 

1. Kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, 

2. Kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. 

3. Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, -                                                                                                                             

1 922 zł. 

 

Kwoty świadczeń opiekuńczych w 2020 roku wynosiły : 

1. zasiłek pielęgnacyjny –212,84 zł 

2. specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł  

3. zasiłek dla opiekuna -620 zł  

4. świadczenie pielęgnacyjne - 1 830 zł 

 

Kwoty świadczeń rodzinnych  w 2020 roku wynosiły: 

1. zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95 zł, 

2. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł, 

3. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł, 

4. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł, 

5. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego – 400 zł, 

6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej niż 386 

zł na wszystkie dzieci 

7. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:  

do 5 roku życia – 90 zł powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110 zł, 

8. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł, 

9. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113,00 zł 

miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej 

się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 69,00 zł 

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 

odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej 

10. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł, 

http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo
http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/niepelnosprawni
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11. świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł. 

 

Realizację poszczególnych form świadczeń przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych 

i Funduszu Alimentacyjnego w 2020 roku  oraz tendencję wypłaty świadczeń w stosunku do 

2019 roku przedstawia poniższa tabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

ANALIZA za 2020 rok 

Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.  

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 

kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł  

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja 

okazała się bezskuteczna (bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję,            

w wyniku której w okresie ostatnich 2-ch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu 

zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych ,albo postępowanie upadłościowe, w toku którego 

w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych  i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych). 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób którym 

decyzją przyznano 
świadczenie 

Liczba świadczeń 

2020 roku 

Kwota świadczeń 

2020 roku 

2019  

rok 

2020 

 rok 

1.  Zasiłki rodzinne z dodatkami 1417 1222 12153 2 047 390 

2.  Zasiłki pielęgnacyjne 691 674 7107 1 521 442 

3.  Świadczenia pielęgnacyjne 179 202 2072 3 779 996 

4.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 19 13 122 76 363 

5.  Zasiłek dla opiekuna 21 12 134 8 2543 

6.  Świadczenia rodzicielskie 117 95 582 514 174 

7.  Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 

dziecka 

165 129 129 129 000 

8.  Świadczenie „za życiem” 1 2 2  

9.  Składki emerytalno -rentowe 

ZUS/KRUS 

X x x 648 761 

10.  Składki zdrowotne x x x 113 961 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2020 rok 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

·  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej; 

·  zawarła związek małżeński. 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawia się realizację wydatków z FA. 

Wyszczególnienie Liczba 

świadczenio-

biorców 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

 świadczeń 

Liczba rodzin Wysokość   

ustawowego 

świadczenia 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

 

 

Rok 

2019 

 

Rok 

2020 

 

Rok 

2019 

   

Rok 

2020 

 

 

Rok 

2019 

 

Rok 

2020 

 

 

Rok 

2019 

 

 

Rok 

2020 

 
Pomoc w 

przypadku 

uchylania się 
dłużników od 

obowiązku 

alimentacji 
 

 

Świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

106 89 101 1 435 693 333 655 656 94 68 

 

Liczba dłużników alimentacyjnych wobec których podjęto działania 

 

Rok 2019 Rok 2020 

190 206 
 

 

ŚWIADCZENIA 500 PLUS-ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYDATKÓW 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”,  od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu 

na dochód osiągany przez rodzinę. 

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do 

świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych  

Zgodnie z ustawą świadczenie 500 plus nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 

świadczenie o podobnym charakterze.  

Nie ma  obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej.  

W momencie przyznania świadczenia na wskazany we wniosku adres e-mailowy wysyłana jest 

informacja potwierdzającą jego przyznanie lub można ją odebrać osobiście w urzędzie. 

W GiM Nisko wydatki na świadczenia 500 plus  w 2020 roku przedstawiały się następująco. 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku w 2020 roku Źródło 

finansowania 

1. 85501 Świadczenia wychowawcze 500 plus 

W tym: wypłata świadczeń 

-koszty utrzymania 

20 896 637 

20 720 513 

     176 124 

         

Zlecone 
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ŚWIADCZENIA DOBRY START-300 PLUS -ANALIZA REALIZACJI ZADANIA 

 w 2020 roku 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających 

rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.  

Program świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed 

rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują 

świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym 

roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.  

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” 

zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej –są one 

wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach 

nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymują informację o jego 

przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Począwszy od 2019 r. wsparcie z programu „Dobry 

Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół 

policealnych i szkół dla dorosłych. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. 

Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń 

z innych systemów wsparcia. 

Poniżej przedstawia się analizę wydatków poniesionych na realizację Programu Dobry Start 

 w 2020 roku. 

 

Rok  Świadczenia 

wychowawcze 

Liczba osób 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinie 

ogółem W tym 

dzieci 

2019 SW 3577 32562 16 226 157 2276 7223 3795 

2020 SW 208 

INFORMACJI 

41 003 20 720 513 2 203 5 904 3 687 

Wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba przyznanych i 

wypłaconych świadczeń 

L.p. 

1 

Wyszczególnienie 

 

Wydatki poniesione  

w roku w zł 

Liczba świadczeń 

przyznanych w 

roku 

Liczba świadczeń 

wypłaconych w roku 

2019 2020 2013 2020 2019 2020 

1. Świadczenie dobry start, w tym: 705 000 694 200 2350 2323 2350 2314 

1.1. 
- w związku ze sprawowaniem opieki 

naprzemiennej nad dzieckiem 
0 0 0 0 0 0 
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                                         Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia dobry start w 2020 roku 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

roczne 

1 2 3 

1. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego, w tym: 1653 

1.1. - o przyznanie świadczenia 1653 

1.2. - przekazanych według właściwości 4 

1.3. - pozostawionych bez rozpatrzenia, w tym: 0 

1.3.1. - z powodu złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start po 30 listopada danego roku 0 

1.3.2. 
- z powodu niewywiązania się z obowiązku poprawienia/uzupełnienia wniosku w wyznaczonym 
terminie 

0 

2. 
Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za pomocą 

systemu teleinformatycznego, z tego: 
1226 

2.1. - utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia1)) 248 

2.2. 
- systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących 

usługi drogą elektroniczną (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia1)) 
935 

2.3. - udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (§ 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia1)) 43 

3. Liczba przekazanych przez organ właściwy informacji o przyznaniu świadczenia dobry start 1644 

4. 
Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, w 

tym: 
14 

4.1. - odmawiających prawa do świadczenia 14 

4.2. - w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 0 

5. 
Liczba spraw, w których organ właściwy wygasił nienależnie pobrane świadczenie dobry start na 

podstawie § 31 ust. 11 rozporządzenia1) 
0 

Informacje na temat finansowania świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi w 2020 roku 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

roczne 

1 2 3 

1. 
Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa na realizację przez organ właściwy 
świadczenia dobry start, w tym na koszty obsługi (wg stanu na 31 grudnia) 

717460 

2. 
Otrzymana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację przez organ właściwy świadczenia dobry start, 

w tym na koszty obsługi 
717460 

3. Przysługująca z budżetu państwa organowi właściwemu kwota dotacji na koszty obsługi 23 370 

4. Wydatki na obsługę świadczenia dobry start, z tego: 23260 

4.1. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia 
dobry start 

11835 

4.2. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji 

świadczenia dobry start 
0 

4.3. 
- wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które w 

związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatki 
5983 

4.4. 
- wydatki na nagrody/premie dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które 

w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie nagrody/premie 
0 

5. - wydatki pozostałe 5442 

6. Liczba osób realizujących świadczenie dobry start, w tym: 2 

6.1. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia dobry start (w przeliczeniu na 

uśrednione pełne etaty) 
1,00 

6.2. - zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji świadczenia dobry start 0 

6.3. - innych, w tym: 1 
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KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w 

przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci. 

 

Analizę obsługi zadania- Karty Dużej Rodziny przedstawia poniższe zestawienie 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło 

finansowania 2018 

 rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

1.  85503 Kata Dużej Rodziny 660,54 2 260,00 714,29 zlecone 

  

KARTA  DUŻEJ RODZINY 
 

LICZBA WYDANYCH KART   

W ROKU 

 

W TYM DLA 

RODZICÓW 

 

W TYM DLA DZIECI 

 

LICZBA RODZIN 

FORMA TRADYCYJNA 

PAPIEROWA 

 

FORMA ELEKTRONICZNA 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

222 769 234 189 545 197 91 242 66 131 238 121 40 290 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPIERANIE RODZINY 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła  na gminę zadania m.in. 

1) opracowanie i realizację 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny,  

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

6.3.1. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących wyłącznie 

dodatki za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 
1 

6.3.2. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących wyłącznie 
nagrody/premie za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 

0 

2.WSPIERANIE 

RODZINY                         

I SYSTEM PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 

WSPÓLFINANSOWANIE 

POBYTU DZIECI W PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 

POBYT W PLACÓWKACH  

216 145 ZŁ 

W RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH 27 526 ZŁ 

 

 

 

 

ASYSTENTURA  

RODZINNA 

59 906 ZŁ 

1 700 ZŁ-DODATEK  z 

Ministerstwa Rodziny z 

TYT.PRACY W 

CZASIE EPIDEMII 

 

PROWADZENIE ŚWIETLIC 

ŚRODOWISKOW 

PROFILAKTYCZNYCH 

PWD NISKO 

PWD ZARZECZE 

PWD NOWOSIELEC 

PWD WOLINA 

170 000 ZŁ 

 

PWD NISKO-PROMYK 

(ZADANIE                                        

W RAMACH PROJEKTU  

OD 1 GRUDNIA 2020 ROKU 
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3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym: 

a) placówek wsparcia dziennego  

oraz 

b) praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

poprzez zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa,  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku realizuje i koordynuje Gminny Program Wspierania Rodziny        

w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022 stąd obszerne informacje przedstawione zostaną                    

w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2020 rok. 

 

Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nisku z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze w 2020 roku przedstawiała się 

następująco: 

Nazwa kategorii Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy 

opiekuńczo-wychowawcze 

45 36 28 

 

Liczba osób w rodzinach 

164 141 101 

 

                                              ASYSTENT RODZINY 

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu 

stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Asystent wspiera rodziny 

wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę 

rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej.                   

Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań 

zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. 

Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta  rodziny w GiM Nisko, 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa w 2020 roku  ilustruje tabela poniżej. 

 

Asystenci rodziny 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

1. Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego: 1 

1.1. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy 1 

2. Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez: 1 

2.1. jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, w tym: 1 

2.1.1. ośrodek pomocy społecznej 1 

2.2. inny podmiot na zlecenie gminy 0 
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3. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny (w zł), z tego: 61 606 

3.1. finansowane z budżetu gminy 59 906 

3.2. finansowane z innych źródeł 1700 

4. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 12 

5. Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny 19 

6. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną1) 27 

7. Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym: 1 

7.2. ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 1 

8. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny2) 19 

8.1 Liczba dzieci w rodzinach 37 

 

W 2020 roku realizowano Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 

2020 rok-Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej .W ramach Programu 

pozyskano środki z M i PS  na  dofinansowanie zatrudnienie 1 asystenta rodziny   

 w wysokości 1 700 złotych (jednorazowy dodatek za pracę w okresie epidemii ). 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

W ramach pomocy rodzinie placówki wsparcia dziennego obejmują opieką i wychowaniem dzieci              

w czasie pozalekcyjnym. W strukturze organizacyjnej OPS w Nisku od 2016 roku działają 4 Placówki 

Wsparcia Dziennego. O ich szczegółowej działalności zostanie przedstawiona odrębna informacji przy 

składaniu sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok. Charakter pracy 

tychże placówek ma formę opiekuńczą. Łącznie w 4-ch placówkach jest 60 miejsc dla dzieci.  

Dzieci pozostają pod opieką 1-go wychowawcy na każdej świetlicy. 

W ramach  projektu „Utworzenie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko ” od 1 stycznia 2021 roku 

funkcjonować będzie kolejna 5-ta PWD dla 30 dzieci. 

W 2020 roku łącznie w PWD skorzystało z uczestnictwa 131 dzieci. 

 

Placówki wsparcia dziennego 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 

1. 
Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym prowadzone w 

formie: 
4 

1.1. Opiekuńczej 4 

1.2. Specjalistycznej 0 

1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 0 

2. Liczba miejsc 60 

3. Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 60 

4. Wydatki (w zł) 170 000 

5. Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu roku 131 

6. Liczba pracowników 4 
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PIECZA ZASTĘPCZA-POBYT W PLACÓWKACH I RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH 

Piecza zastępcza  jest rozumiana jako piecza sprawowana nad dzieckiem w przypadku niemożności 

zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie 

rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej. Formy rodzinne pieczy zastępczej - rodzina zastępcza oraz 

rodzinny dom dziecka. Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej - placówka opiekuńczo-

wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.  

Podstawą umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest  przeważnie orzeczenie sądu. Umieszczenie 

dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom 

dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Objęcie 

dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia 

pełnoletności. Obowiązek pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. 

Pieczę zastępczą organizuje powiat. 

W ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w części partycypuje gmina,    

z której pochodzą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w pierwszym roku  w 10%, w drugim 

30%, a w trzecim i następnych – 50%). 

 

Współfinansowanie pobytu dziecka z GiM Nisko w pieczy zastępczej w 2020 roku ilustruje 

poniższe zestawienie 

Rok Liczba dzieci 

umieszczonych poza 

rodziną w pieczy 

zastępczej  z terenu 

GiM Nisko  ( w tym 

osoby pełnoletnie) 

Pobyt dzieci   

w placówkach 

Pobyt dzieci 

w rodzinach zastępczych 

L
ic

zb
a 

d
zi

ec
i 

 

  

K
o

sz
t 

 

 

L
ic

zb
a 

d
zi

ec
i 

   

K
o

sz
t 

 

  

2018 26 9                                
( 6 opuściło PW) 

160 186 11 33480 

2019 14 11 193 119 3 31 182 

2020 21 9 216 145 12 27 526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_zast%C4%99pcza_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzinny_dom_dziecka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plac%C3%B3wka_opieku%C5%84czo-wychowawcza&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plac%C3%B3wka_opieku%C5%84czo-wychowawcza&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzeczenie_s%C4%85dowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82noletnio%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
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ANALIZA ZADAŃ W POMOCY SPOŁECZEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKA 

BENEFICJENTÓW za 2020 rok 

Kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania pomocy  w 2020 roku wynosiły:  

dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, 

dla osoby w rodzinie                        -   528,00 zł 

dochód z 1 ha przeliczeniowego -         308 ,00 złotych 

W roku 2020 nadal największym wydatkiem zadaniowym z budżetu Gminy były koszty pobytu 

podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 

Powody dla których obejmowano osoby i rodziny pomocą społeczną w 2020 roku  zawiera 

poniższa tabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinach 

Ogółem W tym na wsi  
Rok 

2019 

Rok 

 2020 

 

Rok  

2019 

Rok 

2020 

Rok   

2019 

Rok 

 2020 

Alkoholizm 58 50 22 19 94 87 
Bezdomność 12 12 2 2 12 12 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego- ogółem 

36 28 12 13 141 101 

Bezrobocie 116 162 54 46 406 433 
Długotrwała choroba 212 193 67 58 449 364 
Niepełnosprawność 159 134 55 45 338 255 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 61 44 22 12 287 208 

Przemoc domowa 45 49 16 14 165 120 
Rodziny niepełne 23 19 7 7 77 63 

Rodziny wielodzietne 11 6 4 3 59 31 
Sytuacja kryzysowa 0 5 0 3 0 7 

Trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego 

3 4 1 0 3 8 

Ubóstwo 156 142 60 52 339 268 

3.POMOC 

SPOŁECZNA 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE DLA OSÓB  Z 

ZABURZEENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

137 672 ZŁ 

 

ZASIŁKI STAŁE 

498 086 ZŁ 

ZASIŁKI CELOWE 

 

31 068 ZŁ 

 

ZASIŁKI OKRESOWE 

57 229 ZŁ 

 

WYNAGRODZENIE 

ZA SPRAWOWANIE 

OPIEKI 

130 435 ZŁ 

 

 

ZDARZENIE LOSOWE 

5 000 ZŁ 

SCHRONIENIE 

41 320 ZŁ 

FINANSOWANIE 

POBYTU W DPS 

36 OSÓB 

874 170 ZŁ 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

119 927 ZŁ 
SPRAWIENIE 

POGRZEBU 

2 000 ZŁ 

 

DOŻYWIANIE 

 

220 000 ZŁ  

W TYM 148 056 ZŁ 

ZASIŁKI NA ŻYWNOŚĆ 

 

SKŁĄDKI 

ZDROWOTNE 

 41 483 ZŁ 
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Poniżej przedstawia się stan kadry OPS zatrudnionej w 2020 roku. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB W PRZELICZENIU 

NA ETATY 

0 1 2 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 38 37,00 

dyrektor, kierownik 2 1 1,00 

zastępca dyrektora, zastępca kierownika 3 0 0,00 

kierownik działu, kierownik sekcji 4 1 1,00 

pracownicy socjalni ogółem 5 10 10,00 

w tym (z wiersza 5)                                                            

         starszy specjalista pracy socjalnej -          koordynator 
6 1 1,00 

starszy specjalista pracy socjalnej 7 5 5,00 

specjalista pracy socjalnej 8 4 4,00 

starszy pracownik socjalny 9 0 0,00 

pracownik socjalny 10 0 0,00 

w tym (z wiersza 5): 

pracownicy socjalni, którzy świadczą pracę socjalną  

      w środowisku  

11 10 10,00 

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 12 6 6,00 

pozostali pracownicy 13 16 15,00 

INNE OŚRODKI WSPARCIA-PWD 14 4 4,00 

 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM w 2020 roku 
 

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 
KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w zł 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

0 1 2 3 4 5 

  

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE W MIEJSCU 

ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z 

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

1 19 3933 137672 19 43 

 ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ 

ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ 

2 0 0 0 0 0 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd 
3 30 376 130435 X X 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2020 rok 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMINY w 2020 roku 
 

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 2) 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ  

w zł 1) 

LICZBA 

RODZIN 2) 

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 2) 

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 3) 1 490 X 979630 322 732 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 96 972 498086 95 130 

z tego (z wiersza 2): 
3 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 4 X X 498086 X X 

w tym przyznane dla osoby (z wiersza 2): 

5 79 827 455351 79 79 
samotnie gospodarującej 

pozostającej w rodzinie 6 20 145 42735 19 54 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 49 174 57229 49 95 

z tego (z wiersza 7): 
8 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 9 X X 57229 X X 

w tym przyznane z powodu (z wiersza 7): 
10 41 147 46986 41 79 

bezrobocia 

długotrwałej choroby 11 5 17 8976 5 9 

niepełnosprawności 12 3 7 350 3 7 

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego 

13 0 0 0 0 0 

innego niż wymienione w wierszach 10-13 14 1 3 917 1 1 

w tym (z wiersza 7): 

15 0 X 0 0 0 ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE 

NIEZALEŻNIE OD DOCHODU 

na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 16 8 X 41320 8 8 

w tym (z wiersza 16): 

17 8 41 41320 8 8 

w schronisku dla osób bezdomnych 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 
18 0 0 0 0 0 

w ogrzewalni 19 0 0 0 0 0 

w noclegowni 20 0 0 0 0 0 

schronienie udzielone w sytuacji kryzysowej 

występującej na skalę masową (na podstawie art.48a 

ust. 9) 

21 X X 0 X X 

POSIŁEK 22 188 13417 71779 110 421 

w tym dla (z wiersza 22):dzieci 23 172 11190 52011 96 407 

UBRANIE 24 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 25 42 7054 119927 41 59 

w tym (z wiersza 25): 
26 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW 

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM 

NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI 

UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH OPIEKI 

ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

27 0 0 0 0 0 

w tym dla (z wiersza 27): 
28 0 0 0 0 0 

osób bezdomnych 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

29 3 3 8000 3 3 

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU 

KREDYTOWANEGO 
30 0 0 0 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 31 X 1 2000 1 1 
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w tym (z wiersza 31): 
32 X 0 0 0 0 

osobom bezdomnym 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 33 209 X 181289 207 543 

w tym (z wiersza 33): 

34 25 29 9171 25 35 

zasiłki specjalne celowe 

w tym (z wiersza 33): 

35 0 X 0 0 0 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE 

NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a 

ust. 1 i 2 

        

  
LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ ŚWIAD. 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w zł 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

Odpłatność gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej 
38 36 363 874 170 36 37 

 

 

 

 RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ w 2020  

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA RODZIN 

LICZBA OSÓB W RODZINACH 

OGÓŁEM 

w tym: 

NA WSI 1) 

0 1 2 3 4 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 

i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich 

rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) 

1 501 331 95 755 

w tym (z wiersza 1): 
2 277 272 84 625 

świadczenia pieniężne 

świadczenia niepieniężne 3 251 170 41 514 

w tym (z wiersza 1): 

4 19 19 5 43 
świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 
5 490 322 94 732 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem 6 X 409 160 996 

w tym (z wiersza 6): 
7 X 163 93 423 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

  

Praca socjalna prowadzona w oparciu o:   
LICZBA  

KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW  

SOCJALNYCH 

LICZBA OSÓB OBJĘTA  

KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI  

SOCJALNYMI 

KONTRAKT SOCJALNY część A1,2) 8 15 15 

KONTRAKT SOCJALNY część B1,2) 9 5 5 

PROJEKT SOCJALNY1) 10 0 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EDUKACJA 

 

POMOC 

MATERIALNA               

O CHARAKTERZE 

SOCJALNYM DLA 

UCZNIÓW-

STYPENDIA I 

ZASIŁKI SZKOLNE 

67 946 ZŁ 
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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM  DLA UCZNIÓW w 2020 roku 
 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

stypendium szkolne, 

zasiłek szkolny. 

Kryterium dochodowe 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne od 1 października 2019 r. nie może być wyższa niż kwota  528 zł netto i jest ona 

ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

Termin ubiegania się o stypendium szkolne  

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,     

a w przypadku: 

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się                 

w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku 

szkolnego.  

Okres na jaki przyznaje się stypendium i jego wysokość 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy                       

w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na 

okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 

2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj.  80% z kwoty 124 zł i nie może 

przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa wyżej. 

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej ucznia 

Zasiłek szkolny 

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:  

a) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,  

b) nagłej choroby  ucznia lub choroby w rodzinie ucznia,  

c) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, 

d) klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

 e) zdarzenia losowego dot. domu tj. pożaru , zalania , zniszczenia na skutek  anomalii pogodowych, 

 f) kradzieży pomocy szkolnych w szczególności podręczników,  

g) innych nagłych nieprzewidzianych okoliczności , które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji 

materialnej rodziny.  

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania, ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 620 zł. 
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Poniesione wydatki ,ich rodzaj oraz liczbę korzystających ze świadczeń przedstawia poniższe 

zestawienie. 

Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 

    
Poz. Wyszczególnienie Styczeń - czerwiec 2020 Wrzesień - grudzień 2020 

1 Liczba złożonych wniosków o przyznannie stypendium szkolnego  138 93  

2 Liczba przyznanych stypendiów (suma 2a-2e) 71 66 

  z tego: 
 

  

2a szkoły podstawowe (bez specjalnych) 45 43 

2b szkoły ponadpodstawowe (bez specjalnych) 26 23 

2c szkoły specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art.. 2 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 0 0 

2d kolegia pracowników służb społecznych 0 0 

3 Kwota wypłaconych stypendiów szkolnych ogółem 37 735,81 2 8970,12 

  z tego 
 

  

3a pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym 71 66 

3b 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, 

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą 
0,00 0,00 

3c 
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania 0,00 0,00 

3d świadczenia pieniężne 0,00 0,00 

4 Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego w 2020 r. 2 

5 Liczba przyznanych zasiłków szkolnych  2 

  z tego 
 

  

5a szkoły podstawowe (bez specjalnych) 2 

5b szkoły ponadpodstawowe (bez specjalnych) 0 

5c szkoły specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art.. 2 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 0 

5d kolegia pracowników służb społecznych 0 

6 Kwota wypłaconych zasiłków szkolnych  1 240,00 

  z tego: 
 

  

6a z przyznanej dotacji (nie więcej niż kwota z poz. 8) 0,00 

7 Kwota naliczonej dotacji ogółem 68 785,00 

  z tego: 
 

  

7a dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.24.2020 z 27 marca 2020 r. 40 480,00 

7b dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.148.2020 z 31 sierpnia 2020 roku 28 305,00 

8 5% przyznanej dotacji ogółem (5% z poz. 7) 3 439,25 

9 Wskaźnik G dla gminy, przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2020 r. 1 511,42 

9a   77,27% 

10 Środki wydatkowane na zadanie - ogółem  67 945,93 

11 
Kwota wykorzystanej dotacji obliczona w oparciu o art.. 121 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 54 358,74 

11a Wysokość wykorzystanej dotacji w % 80,00% 

12 Wkład własny Gminy 13 589,19 

12a Udział wkładu własnego gminy w kosztach realizacji zadania 20,00% 

13 Niewykorzystana kwota dotacji (poz.11 - poz.7) -14 428,26 

14 
Data zwrotu niewykorzystanej dotacji 

(kopia przelewu w załączeniu) 30.12.2020  
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Realizacja zadań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny 

spoczywa m.in. na Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym d/s Przeciwdziałania Rodzinie . Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku a jego obsługę 

techniczno – organizacyjną zapewnia Ośrodek 

W GiM Nisko wydatki na przeciwdziałanie przemocy  i obsługę Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 roku w porównaniu z 

poprzednimi latami przedstawiały się następująco. 

 
Rok  Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło finansowania 

2018 85205 Przeciwdziałanie przemocy 15 000 Własne UG i M 

2019 43 145 16 300 +11 405  z MRPiPS Własne UG i M+MRiPS 

2020 21 365 Własne UG i M 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązany jest  do  przedkładania rocznej informacji z pracy 

Zespołu wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020             

w  związku z powyższym z obszaru przeciwdziałania przemocy w GiM Nisko informacja zostanie  

Radzie Miejskiej w Nisku przekazana odrębną informacją. 

 

W gminie Nisko jest przyjęty i opracowany oraz realizowany i koordynowany program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

 Prowadzone jest także poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie .Opracowana jest także lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

Należy wspomnień jedynie iż w 2020 roku prowadzono działania w 49 rodzinach w których 

zdiagnozowano występowanie przemocy domowej. 

Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2020 r. 

Liczba rodzin, w których występuje 

zjawisko przemocy w rodzinie 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDARZEŃ PRZEMOCOWYCH W WW. RODZINACH (NALEŻY PODAĆ LICZBĘ RODZIN) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

49 44 5 0 

 

5.OCHRONA 

ZDROWIA 

 
PRZECIWDZIAŁANIE 

PRZEMOCY  

W RODZINIE 

 w tym obsługa 

Gminnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

21 365 ZŁ 

PROFILAKTYKA 

ALKOHOLOWA-

FINANSOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI            

PWD-ŚŚP 
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Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem osoby 

dotknięte 

przemocą w 

rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego: 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

do 13 r.ż. od 14 do 

18 lat 

niepełno-

sprawne** 

71 41 3 0 8 2 0 22 17 5 0 

 

Liczba zakończonych w 2020 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Liczba zakończonych  

w 2020 r. spraw  

w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

ogółem, z tego: 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” 

39 6 33 

 

 

PRZYZNAWANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 DLA OSÓB TEGO POZBAWIONYCH w roku 2020 

 

Warunkiem wydania decyzji potwierdzającej prawo do tych świadczeń jest posiadanie obywatelstwa 

polskiego bądź zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego , stwierdzenie spełniania kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ustawy  

o pomocy społecznej ( 701 lub 528 złotych). Warunki te trzeba spełnić łącznie.  

Zgodnie z przepisami art.,54 ust.8w/w ustawy, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od 

dnia określonego w decyzji przez 90 dni. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń ,           

o którym mowa w art.2 ust.1 pkt.2 jest decyzja Wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzje wydawane są 

na wniosek szpitala lub klienta-podstawą przyznania jest wywiad środowiskowy i spełnienie 

kryterium dochodowego .  

W 2020 roku z upoważnienia Burmistrza Gim Nisko Dyrektor OPS w Nisku objął tą  forma pomocy 

17 osób. Na obsługę zadania otrzymano kwotę 310 złotych. 

 

Poniesione wydatki w okresie styczeń – grudzień  2020 r. 

styczeń luty marzec kwiecień Maj Czerwiec lipiec 

Kwota 

ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w 

zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w 

zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w 

zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

0 0 200 4 0 0 50 1 0 0 0 0 100 2 

sierpień wrzesień październik Listopad grudzień RAZEM 

Kwota 

ogółem w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Kwota 

Ogółem 

w zł 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

50 1 150 3 50 1 50 1 200 4 850 17 
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KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

Klub Integracji Społecznej działa w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Funkcjonuje on na 

podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym oraz Regulaminu Klubu 

Integracji Społecznej działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku.  

W ramach już V edycji działalności Klubu Integracji Społecznej zaplanowano 4 miesięczną edycję od 

września 2020 roku do grudnia 2020 roku, w której miało wziąć udział 12 osób. Liczba planowanych 

uczestników zajęć została ograniczona do 8 osób z uwagi na panującą pandemię i zapewnienia 

wymogów sanitarnych oraz bezpiecznego udziału w zajęciach z zachowaniem dystansu w czasie ich 

realizacji. W miesiącach lipiec – sierpień 2020 roku przeprowadzona została rekrutacja do Klubu 

Integracji Społecznej, która zakończyła się zrekrutowaniem 8 uczestniczek. Ostatecznie do udziału w 

V edycji zajęć zakwalifikowano 8 osób. Ze wszystkim zakwalifikowanymi osobami zostały w 

miesiącu wrześniu 2020 roku podpisane kontrakty socjalne obejmujące zaplanowane zajęcia z 

reintegracji społecznej. Piąta edycja zajęć kierowana była do osób w wieku aktywności zawodowej 

18-65 lat zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko w szczególności do osób: nieaktywnych 

zawodowo (bez względu na jej przyczynę); osób bezrobotnych; osób z rodzin z problemami 

opiekuńczo - wychowawczymi; osób podlegających i zagrożonych przemocą w rodzinie; 

korzystających z pomocy społecznej bez względu na formę pomocy. 

W Klubie Integracji Społecznej w ramach V edycji zrealizowano następujące rodzaje zajęć: 

 I. Reintegracja społeczna: 

1) samopomocowa grupa wsparcia - 2 godziny lekcyjne każde spotkanie, łącznie 8 godzin lekcyjnych, 

2) zajęcia profilaktyczne z zakresu problemów uzależnień - 6 godzin lekcyjnych, 

3) zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem- 4  spotkania po 3 godziny lekcyjne, łącznie                    

12 godziny lekcyjne, 

4) indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze do 20 godzin lekcyjnych, z czego 

uczestnicy zajęć wykorzystali 2 godziny lekcyjne poradnictwa, 

5) indywidualne poradnictwo prawne według potrzeb realizowane przez radcę prawnego w OPS,             

z poradnictwa prawnego w V edycji uczestnicy KIS nie korzystali,  

6) zajęcia z zakresu rękodzieła artystycznego (+ materiały) – 10 godzin lekcyjnych, 

6. PROMOCJA 

ZATRUDNIENIA                     

I INSTYTUCJI RYNKU 

PRACY 

 
KLUB INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

 16 065 ZŁ 
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7) zajęcia z zakresu aspektów przemocy w rodzinie – 6 godzin lekcyjnych,   

8) Indywidualne konsultacje z zakresu przemocy w rodzinie ze specjalistą ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w wymiarze do 20 godzin, z czego uczestnicy zajęć wykorzystali 9 godzin 

lekcyjnych. 

 

II. Reintegracja zawodowa: 

1) grupowe doradztwo zawodowe w zakresie rynku pracy i usług instytucji rynku pracy – 4 godziny 

lekcyjne,  

2) szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni 

socjalnej - 6 godzin lekcyjnych. 

Zrealizowano 42 godziny lekcyjnych zajęć z reintegracji społecznej oraz 10 godzin zajęć z 

reintegracji zawodowej w formie grupowej oraz 11 godzin zajęć indywidualnych.  Łącznie daje to 63 

godziny lekcyjne zajęć.  

Wyżej wymienione zajęcia odbywały się w terminach ustalonych w miesięcznych harmonogramach 

przekazywanych systematycznie uczestnikom zajęć oraz zgodnie z harmonogramem planu pracy KIS.  

Z analizy  dotyczącej V edycji zajęć w Klubie Integracji Społecznej wyciągnięto wnioski: 

1. W ramach prowadzonej rekrutacji do V edycji Klubu Integracji Społecznej zrekrutowano założoną 

liczbę uczestników. Ostatecznie do udziału w zajęciach Klubu zakwalifikowano 8 kobiet. W zajęciach 

brało udział 8 osób spełniających wymogi określone dla V edycji . 

2. Zrealizowano w całości zaplanowane zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej zarówno 

jakościowo jak i ilościowo. 

3. Na bieżąco monitorowany był postęp w realizacji zajęć Klubu Integracji Społecznej w ramach           

V edycji, w tym realizacji miesięcznych harmonogramów zajęć.  

4. Założona liczba uczestników Klubu ukończyła udział w zajęciach- realizacji V edycji zajęć                     

w Klubie nie było większych problemów. 

5. W realizacji zajęć zastosowane  zostały zasady reżimu sanitarnego z uwagi na pandemię wirusa 

COVID-19, co wpłynęło również na ograniczenie liczby osób uczestniczących w zajęciach .  

6. Założone efekty zostały osiągnięte tj. częściowe usamodzielnienie się uczestników Klubu w 

zakresie podtrzymywania umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról 

społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadczenia 

pracy na rynku pracy. Zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej przyczyniły się do wzrostu 

poziomu wiedzy i umiejętności społecznych i zawodowych uczestników Klubu. Pozwoliły na wzrost 

szans na samodzielne świadczenie pracy na otwartym rynku pracy. 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2020 rok 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ FEAD PODPROGRAM 2019/2020 

 

W roku 2020 Gmina i Miasto Nisko w efekcie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizacje 

zadania publicznego wyłoniła Spółdzielnię Socjalną RAZEM do dystrybucji żywności z PO PŻ. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 2020 roku ze wględu na okres pandemii nawiązał 

współpracę z BOT w ramach operacji ODPORNA WIOSNA w ramach której to akcji Spółdzielnia 

otrzymała pomoc wojsk terytorialnych przy transporcie żywności  z Banku Żywności w Tarnobrzegu 

oraz dostarczaniu paczek z żywnością do domów osób zakwalifikowanych do pomocy. 

Celem operacji "Odporna Wiosna" było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności 

społeczności lokalnych na kryzys, a także wsparcie wszystkich instytucji samorządowych                             

i sanitarnych niosących pomoc. 

W miesiącu kwietniu 2020 roku terytorialsi przewieźli własnym transportem żywność                           

z Tarnobrzeskiego Banku Żywności do Niska ,a następnie żołnierze przygotowali i dostarczyli  

 do rodzin na terenie całej gminy paczki żywnościowe do ponad 120 odbiorców. Po raz kolejny   

w kwietniu 2020 roku służyli pomocą w dostawie żywności dla mieszkańców ( dla ok. 190 rodzin). 

 

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości            

do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.  

Do pomocy uprawnia dochód : - 1542,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19,           

od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej            

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. 

OPS wydaje skierowania dla osób ubiegających się o pomoc z PO PŻ i rejestruje skierowania w SI 

POMOST. Na dzień 31 grudnia 2020 roku  z PO PŻ –Podprogram 2019 zostało objętych 889 osób tj. 

z 322 rodzin. 

 

 

 

 

 

7. FEAD-KIEROWANIE DO PO PŻ 

 

Liczba skierowań-322 rodzin 

Liczba osób objętych Programem -889 
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Uchwałą Rady Miejskiej z grudnia 2020 roku Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  powierzono 

obowiązek prowadzenia postępowań  w sprawach o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego 

Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do 

wydawania w tych sprawach zaświadczeń. W 2020 roku wydano 13 takich zaświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DOCHODY UZYSKANE PRZEZ OPS W 2020 roku 

 

Dochody uzyskane w 2020 roku  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nisku tytułem egzekucji alimentów 

Kwota uzyskania dochodu  

w złotych 

 

Fundusz alimentacyjny+ odsetki+ zaliczka alimentacyjna-zadania zlecone 

 

269 086,89 

Zaliczka Alimentacyjna + FA- zadania własne 108 758,92 

Razem 377 845,81 

  

Dochody uzyskane w 2020 roku z innych tytułów  

 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku przedstawia poniższe zestawienie 

 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota uzyskania 

dochodu w zł 

1 85219 Usługi opiekuńcze-opłaty 48 212,68 

2 85228 Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi- opłaty 11 604,46 

3 86203 Odpłatność za pobyt osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku 4 160,73 

9. UTRZYMANIE 

OPS w tym 

zatrudnienie, zakup 

towarów i usług, 

pozostałe wydatki  

1 873 661 zł 

 

I PROGRAMY 

8. CZYSTE POWIETRZE                           

 

Projekt ” Utworzenie Centrum 

Wsparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z obszaru 

rewitalizacji i terenu gminy i miasta 

Nisko” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach konkursu nr  PK.08.04.00-
IP.01-18-047/19 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa VIII 

Integracja Społeczna Działanie nr 8.4 

Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej 

 

I PROGRAMY 

10. PROJEKTY                           
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4 85214 Zwrot opłaty za DPS 153 336,85 

5 85216 Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 3 503,13 

6 85501 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500 plus+ odsetki 42507,11 

7 85503 Opłata za wydanie duplikatu KDR 170,12 

 85502 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych =odsetki 31878,71 

 85214 Zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych 277,35 

 85214 Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych 1 034,77 

Razem 296 685,91 

 

 

Sporządziła:                                                          

 

Elżbieta Tłusta 

Dyrektor OPS w Nisku 


